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HOT ĂRAREA NR. 55 
din 29 Mai 2012 

privind aprobarea închirierii unui apartament ANL doamnei 
Paraschiv Valentina 

Consiliul local al orasului Buftea, 
Avand în vedere: 

• Cererea nr. nr.4365/13.04.2012 a doamnei Paraschiv Valentina; 
• Expunerea de motive prezentată de domnul Ion Stoica, primarul orasului Buftea ; 
• Prevederile Legii nr.152/1998 cu modificarile si completarile ulterioare ; 
• H.G. 962/2001 actualizată privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe ; 

• Avizul comisiei pentru muncă , familie, tineret, protectie socială şi protecţia 
copilului ; 
In temeiul art. 36 alin. 2) lit.c ·art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTARASTE 

Art. 1. lncepând cu data prezentei se aprobă închirierea apartamentului ANL situat 
în str. OIW~lf!'B ioc B4, et.2, ap.11 doamnei Paraschiv Valentina, pe perioadă determinată , 
respectiv<ffBia data semnării contractului de închiriere până la aprobarea listei de priorităţi 
prin Hotărâre a Consiliului Loca l. · 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
serviciul domeniul public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui apartament ANL, 

doamnei Paraschiv Valentina 

Având în vedere cererea nr. 4365/13.04.2012 a doamnei Paraschiv Valentina prin 

care solicita o locuinta ANL, propun Consiliului Local închirierea apartamentului ANL 

situat în Buftea str. Oltului Bloc B4, et.2 , ap.11 acesta fiind nelocuit în prezent. Doamna 

Paraschiv Valentina a fost de nenumarate ori în audienta si a solicitat sprijin pentru a 

obtine o locuinţa deoarece are o situatie familiala deosebită . 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii 

unui apartament ANL, doamnei Paraschiv Valentina 

Având în vedere cererea nr. 4365/13.04.2012 a doamnei Paraschiv Valentina prin 

care solicita o locuinta ANL, propun Consiliului Local închirierea apartamentului ANL 

situat în Buftea str. Oltului Bloc B4, et.2, ap.11 acesta fiind nelocuit în prezent. Doamna 

Paraschiv Valentina a fost de nenumarate ori în audienta si a solicitat sprijin pentru a 

obtine o locuinţa deoarece are o situatie familiala deosebită . 

Serviciul domeni 
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Vă rog să aprobaţi repartizarea unei locuinţe ANL. 

Vă solicit aceasta precizând că în momentul de faţă mă găsesc în următoarea situaţie 
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Anexez următoarele documente justificative: 

D Actul de identitate- CI sau Bl - original şi copie; 
D Certificatul de naştere- fotocopie; 
D Certificatul de căsătorie- fotocopie; 
D Actul de identitate al soţului 1 soţiei -CI sau Bl - fotocopie; 
D Certificatul de naştere ale copilului în vârstă de până la 14 ani; 
D Actul de identitate ale copilului în vârstă de peste 14 ani afiat în întreţinere; 
D Declaraţia notarială din care rezultă că nici unul dintre membri majori ai familiei (soţ 1 soţie) nu a deţinut 
şi nu a înstrăinat nici o locuinţă proprietate personală după 1 ianuarie 1990 şi până în prezent; 
D Actul în baza căruia deţin folosinţa locuinţei de la adresa de domiciliu, aşa cum este înscrisă în actele 
de identitate: 
D Contractul de închiriere 1 sub-închiriere cu titularul locuinţei; 
D Titlul de proprietate al titularului locuinţei în care sunt tolerat în spaţiu; 
D Schita locuintei conform B.I./C.I. 
D Acte dovadeditoare ale veniturilor familiei; 
D Cazierele judiciare pentru soţ 1 soţie. 
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Domnului Primar al Oraşului Buftea 
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU MUNCĂ, FAMILIE, TINERET, PROTECŢIE SOCIALĂ ŞI 
PROTECTIA COPILULUI -

' 

AV 1 Z 

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui apartament ANL 
doamnei Paraschiv Valentina 

COMISIA PENTRU MUNCĂ, FAMILIE, TINERET, PROTECŢIE SOCIALĂ ŞI 
PROTECTIA COPILULUI 
formată din următorii consilieri locali: Calotescu Eracle, Dumitru Nicuşor, Dumitru 
Constantin, Tăzlăoanu Victoria, Dumitrescu Ioana 

ÎNTRUNITĂ ÎN ŞEDINTA SA DIN DATA ............................................... ; .............. . 
A LUAT ÎN DEZBATERE RAPORTUL IINFORMAREA COMPARTIMENTULUI DE 
SPECIALITATE ............................................................................ . 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILĂ 1 NEFAVORABILĂ A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui apartament ANL 
doamnei Paraschiv Valentina. 

FATĂ DE HOTARAREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
' OPINIIIDIVERGENŢE ................................................................................ . 

PREŞEDINTE DE COMISIE, 

CALOTESCU ERACLE 


